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OJE   Tiragem: 25025

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Economia, Negócios e.

  Pág: 19

  Cores: Cor

  Área: 16,58 x 9,20 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 33682270 21-01-2011

TACO A TACO

José Carlos Rodrigues

SE TUDO correr como previsto vão
abrir, em 2011 e 2012, mais seis cam-
pos de nove buracos (Anadia, Moita,
Óbidos, Peniche, Ribeira de Pena e
Torres Vedras) e mais quatro Pitch &

Putt (Arcos e Valdevez, Boticas, Covi-
lhã e Guarda). 

Serão novas instalações para o jo-
go, logo haverá a possibilidade de
mais gente a jogar. Mas entre proba-
bilidades e realidades vai um mundo
de interrogações. 

Se o golfe tem condições reais para
a prática em Portugal, como o tornar
popular?

Se o golfe tem condições para ser
praticado em Portugal, porque razão
tem tão poucos praticantes? Logica-
mente o golfe só será popular se, pa-
ra além de ser conhecido e noticiado
na imprensa, for praticado por ama-
dores e por muitos profissionais.

O golfe português não tem prati-
cantes que sejam reconhecidos nas
ruas. Os estudantes quase não sabem
o que é o golfe. Para o golfe ser co-

nhecido e praticado tem de estar pre-
sente nas escolas. Os professores de
educação física têm de saber ensinar
golfe e não apenas futebol, basquete-
bol, voleibol e andebol.

Para o golfe ser praticado, pelo me-
nos uma escola em cada distrito de-
verá ter um pitch & putt e um dri-
ving range.

Para o golfe ser conhecido há que
ter factos noticiáveis ligados aos joga-
dores profissionais e à alta competi-
ção. Para isso acontecer só há uma
maneira: fazer com que a competição
profissional de golfe seja efectiva.

E para haver competição profissio-
nal a indústria do golfe tem de a
apoiar ou até patrocinar.

Serão estas as respostas para as in-
terrogações? Pelo menos algumas
são.

MAIS CAMPOS SERÃO MAIS GOLFE?
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São Brás de Alportel acolhe formação de Andebol em Cadeira de Rodas
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 20/01/2011

Meio: Algarve Primeiro Online

URL: http://www.algarveprimeiro.com/index.php?article=15558&visual=8&id=0&print_article
=1

 

20-01-11

 

 Nesta sexta-feira, dia 21, pelas 15h00, o município de São Brás de Alportel acolhe a iniciativa

Andebol For All, um encontro destinado à formação de andebol em cadeiras de rodas, que visa

sensibilizar para a diversidade de oferta desportiva a deficientes.

 

 Esta iniciativa desenvolvida pela Federação de Andebol de Portugal, em parceria com o Comité

Paralímpico de Portugal (CPP), a Federação Portuguesa de Desporto para as Pessoas com Deficiência

(FPDD), o Gabinete Coordenador do Desporto Escolar (GCDE) e a Associação Nacional de Desporto

para a Deficiência Motora (ANDDMOT), tem por objectivo implementar o Andebol em cadeira de rodas

em Portugal.

 

 A Câmara Municipal e o Centro de Medicina de Reabilitação do Sul associam-se a este projecto

desportivo para pessoas com deficiência e acolhem esta acção formativa destinada a proporcionar

apoio técnico desportivo a associações, clubes e à população em geral.

 

 A cerimónia de abertura agendada para as 15h00, no Centro de Medicina de Reabilitação do Sul conta

com a presença de representantes de todas as entidades envolvidas e dá início ao encontro que é

dividido em parte teórica e prática.

 

 Serão apresentados 3 projectos especialmente criados para pessoas portadoras de deficiências,

nomeadamente o Projecto Andebol 4All, da Federação de Andebol de Portugal, o Projecto de Comité

Paralímpico de Portugal e ainda o Projecto da Federação portuguesa de Desporto para Pessoas com

Deficiência.

 

 Apresentados os vários projectos de intervenção desportiva oradores e participantes são convidados a

partilhar experiências e opiniões, no sentido de esclarecer possíveis dúvidas sobre o tema do andebol

em cadeira de rodas.

 

 Segue-se um momento reservado à parte prática, no Pavilhão Municipal Dr. José de Sousa Pires,

Página 14



pelas 17h30, onde os formandos terão oportunidade de pôr em prática os conhecimentos adquiridos

durante a parte teórica e aprofundar alguns conhecimentos técnicos.
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  Corte: 1 de 1ID: 33670721 20-01-2011

Águas Santas
entra a vencer

Com o brilho do bracarense
António Campos, considerado o
melhor do encontro por parte
dos jornalistas presentes, o
Águas Santas levou a melhor
sobre o Madeira SAD.
Os ilhéus dominaram grande
parte do desafio e só sucum-
biram na recta final. Ao interva-
lo venciam, inclusivamente, por
6 golos de diferença (16-10).
A formação orientada pelo tam-
bém bracarense Jorge Borges
melhorou em todos os aspec-
tos, deu a volta e disparou no
marcador acabando por vencer
por 3 golos de diferença (28-
25).
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Correio do Minho   Tiragem: 8000

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 26

  Cores: Preto e Branco

  Área: 26,79 x 36,39 cm²

  Corte: 1 de 2ID: 33670702 20-01-2011

MODALIDADES

> Conjunto da capital minhota mede forças com o Águas Santas, a partir das 16 horas.

SUPERTAÇA COMEÇOU E ABC ENTRA HOJE EM ACÇÃO 

> rui miguel graça

A ligação do ABC de Braga a
Portimão está longe de ser re-
luzente, uma versão distante do
historial, uma corrente nefasta e
traiçoeira que tem levado a afo-
gamentos constantes, a viagens
de ida sem retorno, sem brilho,
sem poses açuradas, com o tro-
féu seguro no primeiro banco do
autocarro, logo ali ao lado do
motorista, numa entrada na cida-
de de sorriso de orelha a orelha.
Mais uma vez a formação mi-
nhota está em Portimão e mais
uma vez de peito aberto, dispos-
ta a contrariar o destino. Deixar
o corpo no pavilhão para vencer,
numa entrega como se fosse o
último acto das suas vidas antes
de entregar a alma ao criador é a
fórmula de um ABC de Braga
que nunca foi feliz no sul do
país.

A fase de grupos é curta, muito
curta aliás, ao ponto de não per-
mitir falhas. Caminhos sinuosos
e exigentes, até porque, no plano
teórico, estão em acção os seis
melhores conjuntos do panora-
ma nacional. É a reunião de eli-
te, um pouco ao estilo de Came-
lot e os Cavaleiros da Távola
Redonda. Mais do que a capaci-
dade de guerreiros extraordi-

nários em causa estava um espí-
rito, uma acção, uma busca da
perfeição... e o ABC de Braga
tem que ser completo, letal e
perfeito para conquistar o troféu.

O primeiro episódio da aventu-
ra começa esta tarde e o objecti-
vo inicial reveste-se de grande
importânciar. Arrancar firme e

em alta numa competição tão
curta é sinómino de sucesso e
nesse prisma o primeiro impulso
para a formação da capital mi-
nhota é caminhar pelas águas.
Águas que são Santas e que nes-
ta temporada apresentam recur-
sos de maior capacidade, face à
remodelação levada a cabo por

um ex-ABC de Braga, um ho-
mem forjado no Minho e que
sabe qual é o espírito no Flávio
Sá Leite. Hoje é dia de enfrentar
a armada de Jorge Borges e ama-
nhã chega o Madeira SAD. Fitar
um de forma isolada serve de
pouco, mas é passo a passo que
o ABC quer caminhar.

Caminhar pelas águas 
é o primeiro impulso
Corrente de Portimão tem sido traiçoeira para ABC de Braga. Equipa de Jorge Rito de peito
aberto para contrariar o destino. No caderno das ambições está o troféu e o primeiro
impulso é dado diante do Águas Santas.

ARQUIVO

ABC de Braga procura conquistar o primeiro título da temporada em Portimão

> r.m.g.

Jorge Rito está consciente das
dificuldades, contudo quer con-
trariar o destino e trazer o troféu
para Braga. Nunca o ABC con-
seguiu conquistar a prova nos
actuais moldes e todo o grupo de
trabalho está disposto e escrever
uma nova página na história do
clube. 

“A supertaça é uma das três
provas mais importantes do ca-
lendário português. Felizmente
nos últimos anos temos estado
sempre presentes, porque para
estar aqui é preciso cumprir de-
terminados pré-requesitos - o
principal é ficar nos seus primei-

ros lugares do campeonato na
primeira volta -, e estamos aqui
no sentido de fazer melhor do
que fizemos nas últimas tempo-
radas, ou seja, tentar chegar a
uma final e tentar ganhar a taça.
Não é uma missão impossível,
temos condições e ambição para
chegar lá”, começou por referir.

“É muito importante o primei-
ro jogo que vamos fazer com o
Águas Santas. Considero que to-
dos os jogos são importantes,
mas acredito que se estivermos
com o rendimento que espero
podemos ultrapassar a fase de
grupos e chegar à final”, definiu,
acrescentando: “vamos encarar
a competição jogo a jogo. A nos-

sa grande final é diante do
Águas Santas e temos que ven-
cer esta grande final e depois a
outra grande final é com o Ma-
deira SAD e depois vamos passo
a passo e veremos onde pode-
mos chegar”.

“A Taça Challenge é um estí-
mulo. As equipas podem ficar já
em Janeiro com uma competição
europeia garantida, mas vou
mais pelo prestígio. O ABC tem
um palmarés tão extenso, mas
mesmo assim na sua vitrine não
tem uma supertaça realizada no
Arena Portimão. Falta-nos isso
no nosso currículo e vamos fazer
tudo para levantar essa taça”,
considerou ainda Jorge Rito.

JORGE RITO DESTACA QUE NÃO É UMA MISSÃO IMPOSSÍVEL

“Falta-nos esta taça no currículo”

D.R.

Técnico minhoto atribui muita importância ao jogo desta tardePágina 17



Correio do Minho   Tiragem: 8000

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 20

  Cores: Cor

  Área: 5,09 x 1,92 cm²

  Corte: 2 de 2ID: 33670702 20-01-2011
ANDEBOL>>26

ABC entra hoje em acção   
na Supertaça
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Correio do Minho   Tiragem: 8000

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 26

  Cores: Cor

  Área: 4,54 x 12,77 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 33670726 20-01-2011

Mats Olson
assistiu ao prato
principaltiu

O seleccionador nacional, o
sueco Mats Olson, marcou
presença no jogo mais aguarda-
do da primeira jornada.
No clássico entre Sporting e FC
Porto, acabou por levar a me-
lhor o actual detentor da Super-
taça. Os dragões venceram por
29-24, mas o jogo até foi bas-
tante equilibrado.
Ao intervalo os leões manda-
vam mesmo no marcador, com
dois golos à maior. Todavia os
dragões melhoraram signifi-
cativamente os aspectos
defensivos para a segunda
etapa e acabaram por mostrar-
-se superiores.
Ricardo Moreira foi escolhido
como o melhor em campo o o
FC Porto entrou da melhor for-
ma na defesa do troféu con-
quistado na época passada
diante do Belenenses.
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Diário de Coimbra   Tiragem: 10240

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 26

  Cores: Preto e Branco

  Área: 16,75 x 15,17 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 33669586 20-01-2011

Andebol da Académica sofre
terceira derrota seguida
O 1.o Maio da Marinha Grande ganhou em Coimbra por 28-31 
e atirou os estudantes para a 5.a posição do Nacional da 3.a Divisão

� O ano de 2011 não está a come-
çar da melhor maneira para a
equipa sénior masculina da
Académica. Depois de 2010 ter
terminado com um desaire
caseiro com o Benavente – que
colocou um ponto final na
invencibilidade caseira que
durava há 364 dias -, as duas
primeiras jornadas do novo ano
não correram de feição aos aca-
demistas. A última das quais,
disputada no fim-de-semana,
em que a recepção ao 1.º Maio
terminou com um desaire casei-
ro por 28-31.

Frente a um adversário direc-
to, a turma conimbricense tinha
em mãos uma óptima oportuni-
dade para regressar ao 3.o posto,
de modo a manter a perseguição
ao duo da frente (Samora Cor-
reia e Benavente). Só que a pre-

tensão saiu furada, nomeada-
mente por alguns percalços na
recta final do desafio que permi-
tiram aos homens da Marinha
Grande arrecadar um impor-
tante triunfo.

Com este resultado a Acadé-
mica baixou ao 5.o lugar da tabela

classificativa da Zona Centro do
Nacional da 3.a Divisão, embora
em igualdade pontual com 1.o

Maio, Ac. Viseu e ABC Nelas. 
A formação orientada por

Horácio Poiares alinhou da
seguinte maneira: Hugo Baptis-
ta e José Moniz; Miguel Catari-

no (7), Michael Ferreira (2), Pa-
trick Almeida (1), António Coe-
lho (8), Nélson Cardoso (1), Rogé-
rio Marques, Filipe Malheiro (5),
Bruno Campinos (4) e Adérito
Esteves.

Na próxima jornada, prevista
para 29 deste mês, uma vez que o
campeonato tem número ímpar
de equipas, será a vez da Acadé-
mica gozar a folga, retomando a
competição a 5 de Fevereiro com
a visita a Castelo Branco. 

CAIC derrotado
Na fase de acesso à 3.a Divisão, o
CAIC não teve melhor sorte.
Visitou o reduto do Sp. Espinho
e sofreu uma derrota por nove
golos de diferença (40-31). Ape-
sar deste resultado, a equipa de
Cernache manteve a 6.a posição
da classificação.l

NÉLSON CARDOSO prepara-se para atirar à baliza adversária
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Diário de Leiria   Tiragem: 3722

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 17

  Cores: Cor

  Área: 20,97 x 11,02 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 33669762 20-01-2011
‘TORNEIO CIDADE DE LEIRIA’ EM ANDEBOL

Andebolistas do Sporting rendidos 
ao museu de Leiria
Tuna Caranguejeiro

� A equipa principal de andebol
do Sporting participou no passa-
do fim-de-semana no "I Torneio
de Andebol de Leiria", tendo
levantado o troféu na final con-
tra o ABC que teve lugar no pavi-
lhão da Gândara dos Olivais.
Torneio esse que contou ainda
com a presença do clube anfitri-
ão AC Sismaria, Benfica e ABC.

Todavia, antes do almoço de
sábado, a comitiva leonina visi-
tou o museu do Sporting, em Lei-
ria, de que Bernardes Dinis é o

promotor tendo este afirmado
que a visita dos atletas leoninos
foi especial. "Foi uma jornada
extremamente marcante não só
para mim como para toda a
comitiva. Viveram-se momen-
tos de grande emoção e de indis-
critível fervor num dia que, com
certeza, será inesquecível para
todos aqueles que, como foi dito
por um atleta, foi uma visita para
recordar para toda a vida", frisou
emocionado Bernardes Dinis.

O entusiasmo foi tal que nin-
guém queria abandonar aquele
espaço onde os atletas ficaram

rendidos, tecendo os mais varia-
dos elogios a toda a obra de Ber-
nardes Dinis.

Toda a comitiva retribuiu ao
pedido de autógrafos e os atletas
ainda acederam a assinar uma
das camisolas envergadas por
um deles quando o clube con-
quistou o título de campeão da
Europa ao vencer a Taça Chal-
lenge e foi ofertada ao museu.

Todos os andebolistas leoni-
nos, onde se destaca o leiriense
Pedro Portela prometeram vol-
tar oportunamente a visitar o
museu com os seus familiares.l LEIRIENSE Portela estava na comitiva que visitou Museu do Sporting
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Diário de Leiria   Tiragem: 3722

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 12

  Cores: Cor

  Área: 12,52 x 17,23 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 33669544 20-01-2011

VISITA DE CORTESIA

� O Sporting é o único clube do

mundo com dois museus, um

em Lisboa e outro em Leiria.

No passado sábado, a equipa

principal de andebol visitou o

espaço leiriense e todos os atle-

tas ficaram deslumbrados com

o que viram. Prometeram vol-

tar com as suas famílias. l

Andebolistas do Sporting visitaram
museu do clube em Leiria
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Diário de Viseu   Tiragem: 2327

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 15

  Cores: Preto e Branco

  Área: 13,55 x 20,68 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 33669937 20-01-2011

SILVINO CARDOSO

O Académico já esta em lu -
gar de apuramento para a fase
da discussão da subida e do tí -
tulo. Os viseenses conse gui ram,
mesmo jogando fora de ca sa, a
vitória mais folgada. Fo ram a
Castelo Branco derrotar a As -
sociação Desportiva Albicas -
trense por um esclarecedor 28-
-40. Doze golos de diferença não
deixam qualquer dúvida so bre
a superioridade do con jun to
viseense.

Com o triunfo frente à turma
da capital da Beira Baixa, os aca -
demistas já subiram ao quarto
lu gar, mas em igualdade de
pon tos com o SIR 1.º de Maio,
ul trapassando a Acadé mica de
Coimbra e o ABC de Nelas que
somam, também, 28 pontos,
mas os viseenses têm menos
um jogo que estes dois concor -
ren tes.

Na próxima jornada (dia 29),
o Académico vai receber o lí der,
o Núcleo Andebol de Sa mora
Correia, e espera-se mais uma
vi  tória para cimentar a corrida
aos cinco primeiros lu ga res, até
porque já não faltam muitas
jornadas para o final da fase reg-
ular. 

O Batalha Andebol Clube é
um dos clubes que também co -
rre para um lugar no 'top-fi ve',
pois é o grupo que dispu ta rá a
fa se da subida e ga ran te, auto -
ma ticamente, a manuten ção.
Assim, recebeu o ABC de Ne las e
não desperdiçou a opor tu ni da de
de vencer, ainda que com

muitas dificuldades, os nelen ses.
A turma da região do 'Cora -

ção do Dão' caiu para a quinta
po  sição e disputa, agora, com a
Académica e com o Batalha
AC, a confirmação desse lugar.
O ABC de Nelas vai receber na
próxima ronda um adversário,
teoricamente acessível, a Asso -
ciação 20 km de Almeirim, e
es tá 'proibido' de perder se pre -
ten de, de facto, estar nos luga res
de honra da tabela. 

Entretanto, a equipa da re -
gião que está a mostrar maiores
dificuldades, o Ton dela Ande -
bol Clube, conseguiu uma im -
por tante vitória, em casa, frente
ao 'lanterna vermelha', o Nú -
cleo Desportivo de Pombal,
mas não conseguiu sair da an -
te pe núl tima posição. 

Na próxima jornada desloca-
-se a casa do Benavente, o vice-
-lider, e não se prevê que possa
re  gressar com uma vitória.
Con  tudo, esperança não falta à
turma comandada por Nasko

Apostolov, que irá lutar, sem
dú vida, pelos três pontos.

3.ª Divisão Nacional - Zona Centro

Final da fase regular está muito competitiva

Academico e ABC de Nelas 
nos lugares da disputa da subida

Académico e ABC de Nelas têm os mesmo pontos na prova

RESULTADOS
15.ª JORNADA

Ac Coimbra-SIR 1º Maio 28-31
Albicastrense-Ac. Viseu 28-40 
Tondela AC-Pombal 30-26
Batalha AC-ABC de Nelas 26-23
Samora Correia-Benavente 32-28

CLASSIFICAÇÃO

J V E D GM-GS P

Samora Correia 14 11 0 3 431-399 36 

Benavente 13 10 0 3 362-343 33 

SIR 1º Maio 13 7 1 5 350-312 28 

Ac Viseu 13 8 1 4 336-329 28 

ABC Nelas 14 7 0 7 406-391 28 

Ac Coimbra 14 7 0 7 350-355 28 

Batalha AC 13 7 0 6 378-358 27 

20km Almeirim 13 5 2 6 358-372 25 

Tondela AC 14 2 3 9 377-399 21 

Pombal 14 3 0 11 357-405 20

Albicastrense 13 3 1 9 349-391 20

PRÓXIMA JORNADA

ABC de Nelas-20km Almeirim; Pombal-Ba -

talha AC; Ac. Viseu-Samora Correia; SIR 1º

Maio-AD Albicastrense e ADC Benavente-

Ton dela AC.
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Andebol

3.ª Divisao Nacional - Zona Centro

Superioridade absoluta

Viseenses conseguiram
o resultado mais volumoso

PAULO SOBRAL

De nada valeu aos donos da
casa terem um Hélder Lamela a
concretizar por 13 vezes. Como
equipa, a Associação
Desportiva Albicastrense este -
ve a quilómetros do seu adver-
sário. 

Cedo se verificou quem iria
sair vencedor do prelio. Os vise -
enses mostravam melhor orga-
nização quer a defender quer a
ata car, tendo no 'pivot' Fran cis -
co Neto o grande motor da

equi pa e que marcou nove go -
los. Sérgio Regueira, um joga -
dor rápido e sempre com gran -
de movimentação para fugir às
marcações, foi fazendo o resto e
o que sobrava era aproveitado
por Miguel Fernandes.

Desta forma, os locais saíram
do Pavilhão Municipal humil -
ha dos a uma derrota bastante
dilatada e que, praticamente,
di tou o seu afastamento da fase
que dá acesso à manutenção
au to má tica, ficando cada vez
mais nos últimos lugares e
com pli cando a sua tarefa para
che gar à segunda fase em con -
di ções de poderem alcançar a

ma  nutenção. 
A verdade e que a turma albi-

castrense estaa a pagar a factura
da sua entrada na prova, decidi-
da já muito tarde. 

Houve alguma hesitação dos
responsáveis em entrar no
cam peonato e isso só aconte-
ceu depois de alguns jogadores
aceitarem continuar a repre -
sen tar a equipa. 

Esperava-se um pouco mais
da arbitragem. Na realidade
hou ve muitas exclusões na
equi pa da casa, mas na maioria
das vezes isso não se justificava.
Os cartões foram mostrados
com algum exagero.

ALBICASTRENSE 28
Pedro Mendes, Bruno Roberto (3), Jo -
ão Silva (1), Jonatas Valente, Helder
La mela (13), Luis Gama (2), Ricardo
Roberto (1), Luis Robalo (3), Filipe Pe -
reira (1), Maximiano Ribeiro (3), José
Pereira, Eduardo Xavier, João Romão
(1) e Jorge Martins       
Treinador: José Caetano

AC. VISEU 40
Paulo Ferraz, Renato Broa (5), João
Silva, Francisco Neto (9), Nuno
Marques (4), Miguel Fernandes (7),
Mário Ferreira (3), Gabriel Teixeira,
Sérgio Regueira (11), Renato Baptista,
Nelson Costa (1) e Nuno Loureiro
Treinador: João José Marques

Jogo no Pavilhão Municipal de Castelo
Branco
Assistência: Cerca de 50 pessoas
Dupla de arbitragem: André Santos e
Cesar Serrote

Os jogadores do Académico mostraram eficácia em Castelo Branco
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José  � Eduardo (*em Portimão)

O ABC defronta hoje, a partir 
das 16h00, o Águas Santas na 
Arena de Portimão, em jogo a 
contar para o Grupo B da com-
petição. Os academistas nunca 
conquistaram este troféu des-
de que a competição ganhou 
os novos moldes e o técni-
co Jorge Rito pretende levar 
a equipa até ao triunfo nesta 
prova. «A supertaça é uma das 
três provas mais importantes 
do panorama português. Nos 
últimos três anos tem sido difí-
cil e temos ficado sempre pelo 
caminho, por isso, este ano es-
tamos aqui para tentar chegar 
à final e vencer a taça», come-
çou por referir.

Jorge Rito espera dificul-
dades frente ao Águas San-
tas mas também reconhece 
«não ser missão impossível» 
vencer o jogo. «É sempre im-
portante entrar bem no jogo, 
mas acredito que se tivermos 
o rendimento que espero po-

demos passar a fase de grupos 
e chegar à final. Isso vai exigir 
muito trabalho e concentração 
da nossa parte», frisou.

O treinador do ABC valori-
zou ainda «a vantagem» de jo-
gar depois de ter conhecido 
o resultado do seu adversá-

rio (Águas Santas venceu on-
tem o Madeira SAD). «Temos 
mais tempo, mas depois te-
mos que fazer três jogos se-
guidos. A nossa grande final 
é com o Águuas Santas. De-
pois será com o Madeira SAD. 
Vamos passo a passo».

Um dos estímulos adicionais 
desta competição é a possibi-
lidade de ficar imediatamen-
te qualificado para uma pro-
va europeia mas Rito garante 
que o ABC tem mais do que 
isso em jogo. «Temos prestí-
gio a defender e o ABC não 

tem nenhuma supertaça nes-
tes moldes».

No Grupo B, o Benfica de-
fronta o Sporting, às 20h00.

Bracarenses defrontam hoje Águas Santas em Portimão

ABC quer conquistar a Supertaça de Andebol

ABC quer conquistar mais um troféu para a sua vitrina

DM
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Adversário de hoje do ABC

Águas Santas entrou a vencer
O Águas Santas, adversário do ABC, entrou ontem a vencer 

na abertura do Grupo B, com um triunfo sobre o Madeira SAD, 

por 28-25. Ao intervalo, os madeirenses venciam por 19-16, 

mas permitiram a reviravolta no marcador dos maiatos na 

segunda metade.
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7 ANDEBOL - 1.ª JORNADA DA SUPERTAÇA MASCULINA COMEÇOU NO PORTIMÃO ARENA

Madeira SAD perde e hipoteca passagem à final
O Madeira SAD perdeu, ontem, frente ao

Águas Santas, por 25-28, na 1.ª jornada da Su-
pertaçamasculina deAndebol que começou no
Portimão Arena, no Algarve. Um jogo onde os
madeirenses apenas se podem culpar a si pró-
prios, já que estiveramaganhar por seis bolas, re-
sultado comque se atingiu o intervalo (16-10).Os
maiatos reagiram na 2.ª parte e chegaram
mesmo à vantagem a 12 minutos do fim, não
permitindo mais que a “sociedade” da Madeira
recuperasse nomarcador. Águas Santas que am-

pliou a diferença para os três golos finais, numa
vitória que assenta bem à equipa da Maia e pe-
naliza o Madeira SAD. Os insulares tiveram um
fraco rendimento na 2.ª parte (apenas nove go-
los marcados), consentindo aos nortenhos 18
golos (e a recuperação total) em 30 minutos.
Hoje realiza-se a 2.ª jornada como jogoABCde
Braga-Águas Santas, para finalizar-se a fase de
grupos amanhã (18h00) comoembate entremi-
nhotos e madeirenses. 1

Carlos JorgeInsulares surpreendidos pelo Águas Santas.
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No calendário agendado para
este ano lectivo pelo Gabinete
Coordenador do Desporto Es-
colar, segue-se a “Semana do
Andebol”. Uma vez mais, a ac-
tividade terá como palco o Par-
que Desportivo da Água de
Pena, entre 1 e 4 de Fevereiro.
Para finais do próximo mês, de
22 a 25, acontecerá a “Se-
mana do Basquetebol”, fi-
cando a “Semana do Voleibol”
para ocorrer entre 22 e 25 de
Março, sempre por debaixo do
Aeroporto da Madeira, com ex-
cepção, claro, do Porto Santo,
que desenvolve a competição
localmente.

V.S.

Segue-se
a “Semana
do Andebol”
em Fevereiro

desporto escolar
A competição decorreu, a semana passada, no Complexo Des-
portivo de Água de Pena, emMachico, e apurou os vencedo-
res, quer masculinos quer femininos, de 14 diferentes zonas,
envolvendo todos os concelhos da ilha.

Os alunos do Primeiro Ciclo do Ensino Bá-
sico da Madeira tiveram, na última se-
mana, a primeira actividade do ano lectivo
fora da sua escola, sob a orientação do
Gabinete Coordenador do Desporto Es-
colar (GCDE) da Secretaria Regional de
Educação (SRE).
A actividade conteceu no Parque/Com-
plexo de Jogos de Água de Pena - em Ma-
chico - e, durante uma semana, os
diversos estabelecimentos de ensino da
Região fizeram-se representar com as
suas equipas, disputando a modalidade de
Futebol.
Como é habitual nestas ocasiões, regis-
tou-se muita animação e entusiasmo por

parte dos alunos, numa entrega total à
competição, mas, enquadrados pelos res-
pectivos professores e auxiliares, procu-
rando apresentar, sempre, os valores do
convívio e da amizade.

Todos os concelhos
estiveram envolvidos

Os 11 concelhos madeirenses foram divi-
didos em 14 zonas, já que o Funchal tem a
competição dividida em três séries e Câ-
mara de Lobos em duas.
Após a realização dos vários jogos, apura-
ram-se os vencedores que foram os se-
guintes por zona:

FUNCHAL OESTE – Galeão (masculinos) e
Nazaré (femininos);
FUNCHAL CENTRO – Cruz de Carvalho
(masc.) e Achada (fem.);
FUNCHAL ESTE – São Gonçalo (masc.) e
Pena (fem.);
CÂMARA DE LOBOS 1 – Covão (masc.) e
Fonte da Rocha (fem.);
CÂMARA DE LOBOS 2 – Estreito (masc.)
e Marinheira (fem.);
MACHICO – Caniçal (masc.) e Ribeira
Seca (fem.);
SANTANA – São Roque do Faial (masc.) e
Caminho Chão (fem.);
CALHETA – Lombo da Guiné (tanto em
masc. e fem.);

Mais novos
viveram
a “Semana
do Futebol”

Aproxima-se a 3.ª jornada competitiva - de
cinco - definida para este ano lectivo, por
parte do Gabinete Coordenador do Desporto
Escolar (CGDE), para os alunos do Segundo e
Terceiro Ciclos e Ensino Secundário madei-
renses. Neste sentido, as diversas modalida-
des oferecidas aos alunos madeirenses pelo
GCDE vão estar, de novo, em quase toda a
sua plenitude, em acção nos diversos pavi-
lhões e outros recintos desportivos da Região
Autónoma da Madeira.
De notar que, além dos jogos respeitantes
aos Campeonatos Escolares, há lugar, igual-

mente, encontros relativos a Concentrações.

Tudo dentro
da normalidade

Num balanço à actividade realizada até ao
momento, de referir a normalidade vigente
nos diferentes locais onde têm lugar as com-
petições, com uma entrega assinalável de
alunos e professores, todos empenhados em
defender o melhor possível os respectivos
estabelecimentos de ensino. Eventuais nuan-
ces neste âmbito foram meras excepções.
Depois da “Semana do Futebol”, o quadro

competitivo organizado pelo Gabinete Coor-
denador do Desporto Escolar, da Secretaria
Regional de Educação, voltará, em força, a
estar “em campo” no próximo sábado (dia
22 de Janeiro) com mais um “ponto alto” da
época (o 3.º).
Em foco estarão as diversas modalidades
que o Gabinete Coordenador do Desporto Es-
colar tem para oferecer aos alunos madei-
renses, num vasto programa de jogos, que
irão decorrer em diversos estabelecimentos
de ensino da Região.

Vasco Sousa

Terceiro “ponto alto” da época aproxima-se
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Textos: Vasco Sousa • Fotos: Élvio Fernandes e JM

PORTO MONIZ – Porto Moniz (masc.);
SÃO VICENTE – São Vicente (masc.) e La-
meiros (fem.);
SANTA CRUZ – Colégio Apresentação de
Maria/Gaula (masc.) e Figueirinhas (fem.);
RIBEIRA BRAVA – Corujeira (quer em
masc. quer em fem.);
PORTO SANTO – Sede (masc.) e Lombada
(fem.). De referir que as escolas do Porto
Santo tiveram, naturalmente, a competição
na “ilha dourada”.

Presença na “Festa”
apenas por... convite

Ao contrário do que sucedia nos anos ante-

riores, desta feita as equipas vencedoras –
lista supra - das “fases concelhias” não
ficam automaticamente apuradas para par-
ticipar na Festa do Desporto Escolar, a
ocorrer emMaio.
Assim, por opção do Gabinete Coordenador
do Desporto Escolar, as escolas presentes
na “Festa” serão alvo de convites para, se-
gundo a organização, possibilitar a pre-
sença, nesse ponto alto, de
estabelecimentos de ensino que habitual-
mente não participam nomesmo. 1

vascosousa@jornaldamadeira.pt

Sábado há competição
em 11 modalidades
O Gabinete Coordenador do Desporto Escolar
(GCDE) da Secretaria Regional de Educação
(SRE) organiza, no próximo sábado (dia 22),
mais um “ponto alto” das suas competições.
Em acção vão estar 11 modalidades, protagon-
izadas por alunos dos diversos estabelecimen-
tos de ensino da Região, do Segundo e
Terceiro Ciclos e Ensino Secundário. Eis as
modalidades e os respectivos locais de realiza-
ção para sábado:
ANDEBOL – Jaime Moniz, Pavilhão do Funchal,
Bartolomeu Perestrelo, Gonçalves Zarco e
Pavilhão do Marítimo;
ATLETISMO – Pista de Machico (Triatlo Técnico);
BADMINTON – Pavilhão da Camacha, Pavilhão
da Ponta do Sol e Pavilhão Francisco Franco;
BASQUETEBOL – Pavilhão Bartolomeu Prestrelo,
Pavilhão do CAB e Pavilhão/Polivalente da
“Ângelo Augusto da Silva” (“Levada”);
FUTSAL – Horácio Bento de Gouveia, Carmo,
“Ângelo Augusto da Silva” (“Levada”), Calheta,
Ponta do Sol, Caniço, São Vicente, Caniçal,
Gonçalves Zarco, Santo António, Campanário
e Ribeira Brava;
JUDO – Sala da Bartolomeu Perestrelo;
KAYAK PÓLO – Piscina da Penteada;
ORIENTAÇÃO – Parque Desportivo de Água de
Pena;
TÉNIS-DE-MESA – Santa Cruz, Torre e Bartolomeu
Perestrelo;
VOLEIBOL – Gonçalves Zarco, Machico, Ribeira
Brava e Salesianos.
NATAÇÃO – Piscina da Jaime Moniz.

Vasco Sousa
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FERMENTÕES AFIFENSE
Ricardo Fontainhas

Rui Pereira (1)
José Cunha

Sandro Amorim
Márcio Alpoim

Filipe Poço
Pedro Couto (1)

Tiago Vieitas (12)
Ricardo Cunha
Hugo Silva (2)

João Oliveira (8)
Luís Verde (3)

T: C. PEREIRA

Pedro Araújo 
Hélder Cunha (2)
João Carvalho (8)
José Silva (8)
Nuno Pinheiro (3)
Armando Silva (5)
Ricardo Pinto (9)
Luis Martins
A. Sousa (1)
Adão Mendes (1)

T: M. GUIMARÃES

ÁRBITROS: José Bessa e Pedro Fontes

Pavilhão do Fermentões

ANDEBOL - 3ª DIVISÃO

Fermentões
bateu Afifense

Após um interregno de 30 dias, o Fermentões regressou à competição 
da melhor forma, derrotando o Afifense, um adversário directo na luta 
pelos lugares cimeiros. A primeira parte foi bastante equilibrada, mas foi 
o Fermentões a equipa que liderou sempre o marcador, chegando ao 
intervalo a vencer por 16-13. Na segunda parte, o Fermentões apareceu 
ainda mais eficaz, melhorando qualitativamente nos processos defen-
sivos e, a partir destes, o desempenho nas transições defesa-ataque 
originaram a diferença final do marcador. 

O Fermentões ainda está na luta por um dos dois primeiros lugares. 
O Infesta perdeu pela primeira vez, o Ílhavo também perdeu, surpreen-
dentemente, em casa, e o Monte não esteve melhor, pois perdeu copio-
samente no Madalenense. Esta amálgama de resultados permitiu que 
o Fermentões se isolasse no terceiro lugar, a cinco pontos do segundo 
classificado. O Fermentões bem pode sonhar. Faltam ainda seis jorna-
das e tudo pode acontecer.
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ANDEBOLANDEBOLANDEBOLANDEBOLANDEBOL NA 3.ª DIVISÃO NACIONAL

Feirense recebe
e vence CA Leça
Já no segundo
escalão, o CDC S.
Paio Oleiros perdeu
na casa do ISMAI.

Nas provas nacionais, CDC S.
Paio de Oleiros e Feirense viveram
sentimentos distintos nos respec-
tivos campeonatos. A equipa olei-
rense foi derrotada pelo ISMAI (28-
24), enquanto os 'azuis' venceram
o CA Leça (30-26), no regresso da
3.ª Divisão Nacional.

Na casa do líder da 1.ª fase da
Zona Norte, o CDC S. Paio de Olei-
ros acabou derrotado por quatro
golos de diferença. Depois de ter
vencido na estreia, diante do GC
Santo Tirso, o técnico Joaquim
Barbosa não conseguiu manter o
bom momento na Maia, onde o
emblema oleirense regressou aos
resultados negativos. Já o Feiren-
se, no terceiro escalão nacional,
bateu o CA Leça por 30-26, en-
trando da melhor forma em 2011.
Ainda assim, o encontro chegou ao
intervalo empatado a 12 golos, ar-
rancando a equipa fogaceira para
uma segunda parte de grande ní-
vel, que lhe valeu uma importante
vitória.

Camadas Jovens
Já nas camadas mais jovens, os

Iniciados do Feirense, que dispu-
tam a 1.ª Divisão Nacional, garanti-
ram o quarto lugar no final da pri-
meira fase da Zona 1. Na última
jornada, os 'azuis' venceram, com
relativa facilidade, o Padroense, por
42-26. Na Zona 3, o CDC S. Paio
de Oleiros levou de vencida o 'lan-
terna-vermelha' Tarouca, por 34-
23. Quanto às provas distritais, o
Feirense lidera a tabela da 2.ª Divi-
são, tendo na 6.ª jornada derrota-
do o Estarreja (43-17).

Virando atenções para o esca-
lão de Juvenis, no Grupo B da Fase
Complementar, o CDC S. Paio de
Oleiros arrancou uma igualdade a
25 golos no pavilhão do São Ber-
nardo e segurou a segunda posi-
ção na tabela classificativa.

Já em Juniores, a equipa olei-
rense, que ocupa a segunda posi-
ção classificativa, sofreu uma der-
rota surpreendente na casa do Es-
tarreja, por 27-23.

Por fim, no escalão de Minis, o
Feirense foi surpreendido, em casa,
pelo CDC S. Paio de Oleiros, que
venceu pela margem mínima (17-
16).

O Feirense
conquistou uma
importante vitória
no regresso da
3.ª Divisão Nacional
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